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Posudek na bakalářskou práci

Jméno posuzovatele: Tereza T|apákováškoliteIský posudek
f, oponentský posudek

Datum: 8.9.2006

Autor: Jitka Vašinová

u v hlavičce spermie vybraných savců a jeho

redistribuce v průběhu kapacitace in vitro

Práce obsahuie v|astníPráce ie literární rešerŠi'
cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Bakalářská práce ie věnována loka|izaci aktinového skeletu v h|avičce spermie u

vybraných o1.úň,:, savců a jeho redistribuci v průběhu kapacita"." 
'i| 'vitro 

spouŽitim

metod briňe a népříňé imunof|uorescence a imÚnohistochemického značenÍ'

Struktura (č|enění) práce:
Práce má standaráni etenení. Cí|e práce jsou jasně formu|ovány' Úvodní kapito|y

teoretické částijsou věnovány stavbě savčí spermie a jejích částí' Cytoske|etu

spermie se autórka věnuje podrobně v samostatné kapitole' Da|ší kapitoly popisuji
procesy kapacitace, tyrozinové fosfory|ace a po|ymerizace aktinu a akrozomální
reakce.spermie' Prakiická část práce je členěna do kapito| materiál a metody a

výs|edky, které budou s|ouŽit jako zák|ad v navazující dip|omové práci.

@e dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z |iterárních zdrojů?

Eit*fárrrríizároje:5:só.Ů.llsÉ n$.ffiý.áný..á aj€2::nicftlpoužité.j ťré.févantní.

vo|ené téma adekvátně diskutovány?

VÝs|edkv získané pomocí metod přímé a nepřímé imunof|uorescence jsou zaloŽené

ná oo'oiování a siovnání distribuce G- a F- aktinú u nekapacitované spermie
vvbranÝch savěích druhů a dá|e pak u spermie myši v průběhu kapacitace in vitro'

Da|ší výsledky ukazují, Že je autorka schopna.s pouŽitím da|š,rch m.etod.hodnotit

miru iýiozinoúé fosforylace a akrozomá|ni reakce u spermií. V tomto ohledu je

zvolené téma diskutováno adekvátně.

ovádokumentace,grafika,text,jazykováÚroveň):
Formá|ní úroveň je dobrá. Jazyková úroveň vyhovující, v prácijsou drobné přek|epy

a na něktených místech špatná interpunkce'
obrazová dokumentace výs|edků je velmi působivá
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Podpis školitele/oponenta ;

Sp|nění cílů práce a celkové hodnocení:

Cí|e bakalářské práce byly sp|něny. Ce|kově hodnotím prácijako zdařilou'

otázky a připomínky oponenta:

Bez připomínek

Návrh hodnocení školite|e nebo oponen
informací)

ýborně E ve|mi dobře ! ooore ! nevyhově|(a

Instrukce pro vyp|nění:
o Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodŮm (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnoů součástí posudku'. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.r Posudek se odevzdává (zasí|á) v.e|ektronické podobě na horak@natur.cuni'cz (pro Úče|yzveřejněnínajnternetu),adálepodepsanýv1^výtisku6arosffiňajobě)ná
sekretariát biologické sekce PřF UK (|ng. jitka Sůchá), Ýiniena 7, Q8 44 Prahta 2,


